Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;
STARRING:Wario
SIDE STARS;Wario-Ware-Man, Warrio, Smällfete VARIO, i:
THE WARIO SHOW!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 23/02/2013 00:08-08/06/2013 19:56)
Säsong 2, Episod 7(18): Den nya Wario-Biken!
Allting är lugnt och gott I Wario Island, och Wariobröderna är inne i huset och gör sina vardagliga sysslor.
(Ja, jag vet. Detta hör oftast inte till vanligheterna, men ibland behövs det lite variation, annars kan det
bli för tjatigt) Vad de inte har nån aning om däremot är att de snart ska komma ut på något. Vad det hela
må vara om får vi se så småningom. Wario är ute nere i stan och handlar käk denna dag, så därför är han
inte ute i hängmattan och lägger brakskitar. Nåja, hur kommer denna episod att sluta tror ni? Något förslag själva?:
Wario-Ware-Man:"Ämen ser man på vad rent och fint det blev. Inte en enda dammgrunka kvar överallt! Var
fankemig på tiden att vi reste oss upp ur soffan och börja städa lite."
Warrio:"Jepp. Genast mycket fräschare i toaletten dessutom."
VARIO:"Och dammsöget har vi gjort, och skurat."
Wario-Ware-Man:"*Sniff* OOAaah! Luktar rent gör det också!... Men, vad är detta? ... Ah skit också, nån
har missat en dammfläck här!"
Warrio:"Va? Har vi väl inte heller!"
Wario-Ware-Man:"Jo, titta själv. Precis i hörnet här."
VARIO:"Ser mer ut som papegojbajs tycker jag."
Wario-Ware-Man:"Ah, som jag misstänkte.. Warrio, är det DIN papegoja som har gjort detta?"
Warrio:"Det må det nog vara. Har nog glömt göra rent buren igen."
VARIO:"Amen gå och gör rent den då, annars kanske den fortsätter hålla på och lägga kluttar överallt!"
Warrio:"Ja ja, jag är på väg."
Wario-Ware-Man:"Suck.. när man väl har gjort ett bra arbete, så ska någon eller något alltid göra det värre för en."
VARIO:"Men se det från den ljusa sidan; det blev åtminstone mycket gjort här hemma iallafall, och rent som
fanken blev det."
Wario-Ware-Man:"Mja, du har rätt. En liten papegojhög är inget att gå upp i taket för. Men nån av oss måste
iallafall torka upp det innan det börjar stinka rejält."
VARIO:"Jag gör det."
Wario-Ware-Man:"Tack VARIO. Hur är det med posten förresten? Han verkar lite sen idag."
Vid något tillfälle senare ramlar det ner några papper i brevinkastet. Vad kan det vara för något tror ni?:
Wario-Ware-Man:"Ämen tjena, här har vi ju dagens post. Få se vad det här är. Hm... här har vi bara
reklam, som vanligt. Åh, senaste blaskan av Tjockis-Nyheterna. Något vettigt denna gången iallafall.. Ännu
mera reklam... Men, vad har vi här? Verkar vara något till oss!"
Wario-Ware-Man öppnar brevet och läser igenom lappen, och till hans förvåning och överraskan är det inte
någon räkning eller något ombesked, utan:
Wario-Ware-Man:" "Någon som kan testköra den nya, supermoderna Wario-Biken sökes!"! Hm. Undrar vad de
menar med "supermodern". "Den som testkör den nya Wario-Biken blir"..."
Warrio:"Jaha, vad pågår här då?"
Wario-Ware-Man:".."Och dessutom blir stolt ägare av originalet, med en himla massa kosingar inkluderat!"!"
Warrio:"Kosingar sa du??"
VARIO:"Va? Vad säger ni?"
Wario-Ware-Man:"Vi har fått ett brev från någon säger att den som kan testköra deras nya Wario-Bike blir
stolt ägare av original-biken, och även får en massa pengar!"
VARIO:"Jaså?!"
Warrio:"Kan detta innebära?.."
Wario-Ware-Man:"Precis. Vad säger ni? Ska vi ta och..."
VARIO:"Du menar inte?"
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Wario-Ware-Man:"Exakt precis vad jag menar; Vi åker bort till den där snubben och anmäler oss! Om det
nu inte är så att våra bikar inte vill starta förstås.."
Warrio:"Menar du med en gång eller?"
Wario-Ware-Man:"Nä. Inte direkt med en gång. Kanske senare idag. Vi måste ju äta först och så."
Warrio:"Ah, just det."
2 timmar senare:
Wario-Ware-Man:"Nä vad säger ni grabbar? Ska vi åka iväg?"
Warrio:"Precis. Nån gång måste vi ju fara. Kommer du VARIO?"
VARIO:"Men för femtonde miljonte gången; jag är ju alltid på väg!"
Warrio:".. har du fortfarande hakat upp dig på det där eller?"
VARIO:"Vadå?"
Warrio:"Jag frågade ju dig om du kommer med eller inte, men ändå låter det som att du klagar varenda gång
jag säger det!"
VARIO:"Tja.. jag har nog uppenbarligen hört det där för många gånger säkert. Blir väldigt tjatigt till slut."
Warrio:"Jaja, nog om det där nu. Ska du med eller inte?"
VARIO:"... Öh, jag kommer grabbar."
Sen utanför garaget:
Wario-Ware-Man:"Ok grabbar. Har ni med er allt?"
VARIO:"Japp. Blaskor av Tjockis-Nyheterna, dasspapper, vitlök, och så.. men vänta, nånting fattas här.
Kommer strax."
Wario-Ware-Man & Warrio:"??"
Efter någon minut:
VARIO:"Phew. Äntligen hittade jag det."
Warrio:"Jaha, saft förstås."
VARIO:"Precis. Man måste ju ha nåt att dricka med också."
Wario-Ware-Man:"Som sant.. nåja, är vi redo att fara iväg eller?"
Warrio:"Jag har redan hjälmen på."
VARIO:"Tja, jag.."
Wario-Ware-Man:"Alright, då far vi!"
*Brruum, Brruum!* *Vrrooooomm!!*
VARIO:"Men hörni, vänta! Min bike är trasig i motorn!! Äh, typiskt. Får väl gå och rota fram trehjulingen i
garaget då."
Sen när VARIO väl rotat fram trehjulingen:
VARIO:"Ok. Bara att börja trampa och se glad ut."
VARIO börjar trampa iväg med sin trehjuling. Går inte värst snabbt visserligen, men framåt kommer man ju ändå:
VARIO:"*Pust, flås* Måste hinna ifatt bröderna, om det nu så ska ta flera tusen tramptag!"
Medans VARIO trampar på som i helvete beger vi oss längre framåt, och de andra bröderna åker på medans
de tänker på vad som ska hända denna dag, omedvetna om att VARIO har hamnat lååångt, långt bak på
efterkälken:
Wario-Ware-Man:"Där ser man sörru. Vi ska hjälpa att provköra en ny bike, och inte nog om det, vi kommer
dessutom bli stolta ägare av originalfordonet, med en mängd pengar på köpet."
Warrio:"Detta kommer bli grejer det här du. Synd att Wario var iväg nere vid stan nu och handlade, han
hade nog tappat hakan och åkt iväg med en gång om han fick höra det där."
Wario-Ware-Man:"Tja, du vet väl hur han är när det gäller "moderna" prylar. Han verkar vara mest nöjd
med det lilla han har."
Warrio:"Jaaoo. Men det konstiga är att han har skaffat en Nintendo Wii U nu."
Wario-Ware-Man:"Jaså har han det?"
Warrio:"Japp. Han har lagt undan sin gamla Wii konsol för att göra plats för den nya. Visserligen spelar han
inte så mycket på den, precis som med sin gamla konsol."
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Wario-Ware-Man:"Ah, var väl det jag tänkte. Han skaffar det nyaste bara för "att han kan" alltså. Han
gör då inget mycket med det han skaffar sig."
Warrio:"Nä. Precis."
Wario-Ware-Man:"Nåja. Nu är inte det våran sak. Nu ska vi bara tänka på det som vi kommer uppleva idag"
Warrio:"Du har då alldeles rätt där Wario-Ware-Man."
Samtidigt, långt bort bakom bröderna:
VARIO:"*Pust, flåås, flämt* Nä fy faan vad trögt detta går. Hur långt har de andra hunnit tro?"
1 timme senare:
Wario-Ware-Man:"Amen tjena, där har vi stället ju."
Warrio:"Jaha, och HUR ser du det?"
Wario-Ware-Man:"Genom att bara titta på Bike-skyltningen ovanför entrén."
Warrio:"Åh, NU ser jag. Väldigt fräsig design om jag får säga det."
Wario-Ware-Man:"Mm, just det. Ok, bara till att gå in då och anmäla oss."
Väl inne i byggnaden ser vi snubben som är grundare till Wario-Bike Industries, Wario-Man själv. Han snackar
med sina anställda (Dumb-Crows och trästockar) om den nya Wario-Biken de nyss designat. Än så länge har
ingen varit frivillig att testa den, men det kommer det att bli ändring på snart:
Wario-Man:"Detta var ju oerhört typiskt alltså. Om vi inte hittar någon som kan provköra den idag innebär
det att vi måste skrota den nya designen."
Dumb-Crow:"Dööh. Kanske kan jag köra den?"
Wario-Man:"Nej, inte du. Du skulle bara ha sönder den iallafall. Gäller även er andra här också."
Wario-Ware-Man:"Nämen hallå. Är du ägaren till det här stället Wario-Man?"
Wario-Man:"Tjena Wario-Ware-Man. Det var ett tag sen vi sist sågs."
Wario-Ware-Man:"Var det inte då jag skulle ta om körlektionerna?"
Wario-Man:"... Jaao. Det må det nog ha vart. Iallafall, tjockis, hur har du det numera?"
Wario-Ware-Man:"Äh, allt är fint med mig."
Wario-Man:"Och här har vi den där.. vad han nu heter."
Warrio:"Warrio.."
Wario-Man:"Ah, just det. Warrio. Var är eran andra brorson?"
Wario-Ware-Man:"Äh, ingen fara. Han e här bakom oss."
Warrio, tittar bakom sig för att se efter:"Öhm.. Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Ja, vad är det nu om?"
Warrio:"Jo.. VARIO.. ÖÖh.."
Wario-Ware-Man:"Jadå, klart att jag har koll om var han är nånstans. Iallafall, vi har kommit för att
provköra den nya Wario-Biken."
Wario-Man:"Vad, verkligen?? Wahoo, vilken jäkla tur vi har denna dag! Här har vi gått och väntat på någon
som kan tänkas prova biken, utan framgång. Vill ni prova den med en gång?"
Wario-Ware-Man:"Behöver vi anmäla oss först eller?"
Wario-Man:"Nej då, behövs inte. Bara att följa med här."
Wario-Ware-Man:"Alright. Kom grabbar så spanar vi in på den nya motorcykeln."
Warrio:"Ok!"
Senare bakom huset utanför:
Wario-Man:"Ok grabbar. Här e den."
Wario-Ware-Man:"Wow. Spana in den du!"
Warrio, tappar hakan:"För jädra fräck alltså."
Wario-Ware-Man:"Förresten, jag undrar en liten sak; det stod i brevet vi fick att den nya biken skulle vara
oerhört "Super-modern". Tycker du verkligen att det ens stämmer eller?"
Wario-Man:"Mjaae. Så himla modern är den väl inte kanske. Den som skrev alla brevena gjorde säkert något
fel där. Men det ska vi inte bry oss om nu. Är ni redo att prova på den nya Wario-Biken?"
Wario-Ware-Man:"Oo jadå. Får man något pris om det hela lyckas?"
Wario Show series2 ep18 sida3

Wario-Man:"Jepp. Om eran testkörning går galant får ni en hel binge med pengar. Och inte nog med det; ni
blir dessutom stolt ägare av originalexemplaret här."
Warrio:"Jaså? Så ni har inte börjat massproducera den än?"
Wario-Man:"Nej."
Wario-Ware-Man:"Men om det hela går åt helvete då?"
Wario-Man:"Då skrotar vi den och gör om den från grunden."
Warrio:"Och då får vi gå hem tomhänta, jag fattar.."
Wario-Ware-Man:"Då så. Bara att kliva upp på biken och ge järnet... vitlöken menar jag."
Och så blir testet snart av inom bara något moment. Bröderna får äran att testköra den nya biken. Om det hela blir
lyckat vinner de kosingar, och blir ägare av originalbiken. Men om det hela går åt fanders bär det åter av till ritbordet
och Wariobröderna får gå hem tomhänta. Hur det hela kommer gå får vi se sen i slutet av episoden:
Wario-Ware-Man:"Ok Warrio. Hjälmen på?"
Warrio:"Japp, hjälm på!"
Wario-Ware-Man:"Ok. Då gasar vi igång!"
Wario-Man:"Alright. Klara. Färdiga. KÖR!!"
*Brruum, brruuuum* *VRRRooooomm!!*
Wario-Ware-Man:"Yahoo!! Här åker vi!"
Bröderna gasar nu iväg, och än så länge verkar den nya biken gå mycket snabbare än de äldre modellerna.
Om vi nu beger oss till VARIO igen, så ser saker och ting inte så bra ut för honom. Han har kört lite huller
om buller här och var eftersom han inte vet vart de andra bröderna tagit vägen, och vilar nu borta vid någon
vägskylt utanför vägkanten:
VARIO:"Herrevitlök vad långt det är utan Wario-Bike. Tja. Här står jag mitt i ingenstans och är nästan helt
utmattad efter allt trampande medans de andra bröderna har det roligt utan mig. Kunde lika gärna stannat
hemma istället, men måste man hinna fram så måste man hinna fram. Visserligen har jag väl en bit kvar, om
nu vägskylten där borta inte säger annat."
Efter att VARIO tittat på skylten:
VARIO:"Över 2 MIL kvar?? Nä fy helvete, så långt tänker jag inte cykla igen! Inte efter de 4 första
milen, samt de 3 andra milen som kom efter! ... Ah whatever, nån gång kommer jag väl fram. Får ta och
fortsätta trampa iväg nu då. Jag har inte hela dan på mig."
Tillbaks till de andra bröderna, som nu är ute på vägen och åker med Wario-Man's nya bike:
Wario-Ware-Man:"Höhö, ser man. Detta var inte så pjåkigt det här!"
Warrio:"Precis. Om bara VARIO var med nu, men han verkar ha sackat efter rejält."
Wario-Ware-Man:"Amen vad pratar du om? Klart vi har han bakom oss, eller?"
Warrio:"Just precis det jag försökt säga till dig om; han verkar inte vara MED oss!"
Wario-Ware-Man:"Vad?!" *Scrreeeeeeetch!!*
Wario-Ware-Man:"Vad sa du just??"
Warrio:"Att VARIO inte är med här bakom sätet."
Wario-Ware-Man:"Det var som fan... VARIO är borta!"
Warrio:"Precis. Jag har ingen aning om vart han tagit vägen."
Wario-Ware-Man:"Då måste han hamnat på efterkälken isåfall. Detta bådar inte gott Warrio!"
Warrio:"Exakt. Då är ju frågan; kommer vi att lyckas med testkörningen, eller blir det till att dumpa tanken
och bara ta och leta efter våran brorsa?"
Wario-Ware-Man:"Öhm... jag har ingen aning där.. vi får fundera på detta en stund tror jag!"
Jahapp. Verkar som att bröderna tappat bort sin brorson. Hur det här kommer sluta vet vi inte än.
Kommer de lyckas spåra upp VARIO? Kommer de lyckas testköra den nya Wario-biken, eller blir det fy
fiskmåsskit av alltihopa?!? Det får vi se, men först blir det en kort liten serie:
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--Start of Kortis-Det är vackert och soligt ute i Wario Island, och alla ligger i hängmattorna och päser. På Wariobrödernas
trädgård har gräset vuxit igen, och blivit så högt att knappast en Warionäsa kan ta sig igenom:
Wario-Ware-Man, kommer precis utanför dörrn:"Oaah, känn på det härliga vårvädret... Men, vad?.. Fy vad
här ser ut. Hur har gräset kunna växa så fort?? Jahapp, får väl bli till att gå in i garaget och rota fram gräsklipparn då."
Inne i brödernas garage:
Wario-Ware-Man:"Hmm... var kan vi ha lagt den någonstans.. Aha, vid hörnet är den. Ok, bara att gå och
klippa gräsmattan!"
Väl ute i trädgården igen:
Wario-Ware-Man:"Alright. Nu ska här bannemig klippas!"
*Brööörr, bröööörr* ... *Brröööööööörrr!*
Wario-Ware-Man:"Ha-ha. Ok gräsmatta, här kommer Wario-Ware-Man, Mästergräsklipparen!"
Efter några minuter:
*Brröööööoooooouuuuummm...*
Wario-Ware-Man:"... Hallå, varför la du plötsligt bara av?? Jag hade bara sista kvarten kvar.. Äh, nånting
måste vara fel. Får ta och kolla... Mhmm. Aha, det har kommit in för mycket gräs i underredet."
Sen efter att Wario-Ware-Man rensat bort allt gräs:
Wario-Ware-Man:"Phew.. sista strået väck.."
*brrröööÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRR!!!!*
Wario-Ware-Man:"Vad?? Nä, kom tillbaka med dig, jag e inte ens färdig!!"
Borta i Wario's trädgård, där han vattnar sina vitlöksträd:
Wario:"Dun, dun duuun. Aah, detta kommer bli väldigt fina träd tror jag. Bara någon timme kvar nu så är
vitlöken ätbar!"
Wario-Ware-Man, försöker varna Wario:"Wario. Se upp!!"
Wario:"Haöh!?"
*BRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRRRR!!!!*
Wario:"Vad?... YAAAAAAAHH!!"
*BRRÖÖÖÖÖööÖÖööÖÖÖööÖÖÖÖÖÖRRR!!!*
Wario-Ware-Man:"Ah, skit också!"
Wario, helt renrakad, i bara kalsingarna:"Vart fan tog mina kläder vägen?? Och mina vitlöksträd!!"
Wario-Ware-Man:"Ok, bäst jag smyger in nu så han inte ser mig.."
Wario:"Lägg av, jag ser dig allt!"
Wario-Ware-Man:"Goulp!... Jaha, då var det åter dags igen.."
Wario:"Var det där din gräsklippare som satte av?"
Wario-Ware-Man:"ööh.. jepp."
Wario:"Åh, då så. Ingen fara, jag tänker inte spöa dig denna gången."
Wario-Ware-Man:"Jaha?! Inte?"
Wario:"Nä, precis. Men däremot tänker jag ge dig DET HÄR!"
*BRRRÖÖÖÖÖÖÖÖLLLL!!!*
Wario-Ware-Man, ihjälgasad:"*Host, Phöö!!* Ok.. Det där säger du.."
Wario:"Precis. Som tack för att du hade ihjäl mina kläder och vitlöksträd med den där jädra gräsklipparen!"
Wario-Ware-Man:"Tja.. se det iallafall från den ljusa sidan; du behövde allt få mustaschen trimmad, hö hö."
Wario:"Äh, käften med dig. Om du ursäktar mig så ska jag ta och plocka upp vitlöken som föll ner och sen gå
in, för jag tänker slå på TVn och titta på Fatso-News sen när jag bytt till nya kläder."
Wario-Ware-Man:"Jahapp. Ciao på dig."
Wario:"Ciao, din förbannat feta, jäkla trädgårdsmarodör!"
Wario-Ware-Man:"Men tack så mycket för det där. Jaha, då går jag väl in nu då. Har iallafall fått gräset
gjort och klippt, så jag kan åtminstone känna mig lite stolt."
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Wario-Ware-Man öppnar dörren till sitt hus och går in, men precis efter att dörren smällts igen tuppar han
av med näsan ner på golvet. Jadu, så kan det gå om man utsätts för en fisattack, speciellt om det kommer
från en tjockis som heter Wario.
--End of Kortis-Ok, vart var vi nu igen... just det. Som ni vet så har våra bröder tappat bort VARIO, och står nu och
funderar över hur de ska göra, om de ska fortsätta med testkörningen eller om de ska leta efter VARIO:
Warrio:"Jadu Wario-Ware-Man. Hur ska vi göra? Ska vi skita i det här och åka och leta efter VARIO, eller
tänker vi fortsätta?"
Wario-Ware-Man:"Jaha. Det ringer på min mobil? Får nog ta och svara."
Wario-Man, i andra änden:"Hörni, ni stannar väl inte nu va? Om detta ska gå bra måste ni alltid vara uppe i fart."
Wario-Ware-Man:"Öh, nädå. Vi åker allt på sörru."
Wario-Man:"Åh, bra. Ta väl noga om er."
Wario-Ware-Man:"Ska vi göra" *Click*
Wario-Ware-Man:"Ok Warrio, bäst vi sätter fart. Annars kanske det inte blir nån bike för oss."
Warrio:"Men VARIO då?"
Wario-Ware-Man:"Vi letar efter honom medans vi kör. Förr eller senare lär vi nog stöta på han."
Warrio:"Alright, då åker vi igen då!"
*Brrum, brruumm* *Vrroooomm!!*
Bröderna fortsätter framåt, med målet att köra färdigt Wario-Biken, och försöka hitta brorsonen. Hos
VARIO ser det något risigt ut. Trehjulingen har fått punka på framdäcket, så han får gå resten av biten
bort till Wario-Bike Industries:
VARIO:"Aah, detta var ju för jävla bra eller; inte nog med att det är 500 kilometer kvar, nu har även
framhjulet på cykeln blivit punkterat. Nåja, måste fortsätta gå. Annars kommer jag aldrig fram."
25 minuter senare:
VARIO:"Men tjena, är jag äntligen framme nu! "Wario-Bike Industries" alltså. Så det är här bröderna tagit vägen?"
VARIO öppnar ytterdörrn till byggnaden och går in. Väl inne går han omkring helt förvirrad, men får till slut
syn på ägaren till... ja, ni vet nog redan:
VARIO:"Öh, tjenare där. Är det du som är ägaren till detta bygge?"
Wario-Man:"Men tjena VARIO. Japp, jag är grundare och ägare av Wario-Bike Industries."
VARIO:"Tja, om du undrar vad jag gör här så är det nämligen så att jag hamnade lite på efterkälken innan
jag och mina bröder skulle åka iväg."
Wario-Man:"Jahapp. Hur då?"
VARIO:"Min bike var trasig i motorn, så jag fick ta trehjulingen istället som nu dessutom har fått punktering
på framdäcket."
Wario-Man:"Så trevligt då."
VARIO:"Har ni någon bike jag kan få låna? Jag måste hinna ifatt mina bröder, men inte med denna här sketgrunkan iallafall."
Wario-Man:"Tyvärr har vi skrotat våra gamla Wario-Bikes, eftersom vi nu ska testa en ny modell vi designat.
Dina andra bröder har satts på prov för den, så du kom liite försent där. Beklagar det hela."
VARIO:"Ah, skit också. Men, kan ni kanske laga min trehjuling?"
Wario-Man:"Det beror på.. vi har förresten lite reservdelar som lagts undan. Vad säger du om att få den
där trehjulingen uppgraderad?"
VARIO:"Verkligen?? Hur mycket kostar det isåfall att laga den?"
Wario-Man:"Öh... vi har inte lagat vanliga cyklar förut, bara motorcyklar, men kanske.. Äh, jag tar 18
spänn för uppgraderingen av din trehjuling."
VARIO:"Vilket i och för sig är det enda jag har på mig. Ok, 18 spänn var det!"
Wario-Man:"Tackar."
*Katsching!!*
Wario-Man:"Då så. Hur vill du få din cykel uppgraderad?"
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VARIO:"Tjaa... ta bort tramppedalerna först och främst, och sätt dit ett par grunker som sticker ut under
fötterna. En motor baktill. Gör så att cykeln går på två hjul istället för tre, och en liten backspegel där fram."
Wario-Man:"Alright. Ska bli!"
VARIO:"Hur lång tid kommer det ta?"
Wario-Man:"Hm.. ungefär en halvtimme."
VARIO:"Ok. ... jahapp, bara till att vänta här i 30 minuter då. Kan väl gå runt och spana lite under tiden."
Åter tillbaks till de andra bröderna:
Wario-Ware-Man:"Nä vet du vad, nu har vi snart kört omkring i flera timmar, och ändå syns VARIO inte till
nånstans."
Warrio:"Tja, nånstans borde han väl vara. Börjar förresten bli hungrig. Finns det något ställe man kan stanna
och käka på?"
Wario-Ware-Man:"Vi kan tyvärr inte stanna just nu, eftersom vi måste vara uppe i fart hela tiden. Vi får
se om vi kan hitta ett "Drive and Take Away" ställe, så kan vi beställa lite där."
Warrio:"Ok."
Tillbaka till Wario-Bike Industries:
VARIO:"Hm.. 30 minuter var det.. har gått minst 5 minuter nu. Ah, jag går runt lite så länge medans jag
väntar på det hela."
Tillbaka till de andra bröderna:
Warrio:"Där Wario-Ware-Man. Jag ser en till vänster om vägen."
Wario-Ware-Man:"Alright. Då svänger vi in och beställer lite käk, jag börjar allt bli hungrig jag också."
Borta vid beställningshögtalarn, där lata dönickar beställer käket:
Wario-Ware-Man:"Ok, bara att säga det vi vill ha. Jag tar mitt först, och du ditt sen."
Warrio:"Ok."
Wario-Ware-Man, pratar in i högtalarn:"Ok, jag skulle vilja en vitlöksburgare med pommfritt, samt en mugg
mineralvatten, om ni har det."
Warrio, pratar in i högtalarn:"Då vill jag ha en hamburgare med stor pommfritt, blandjuice, och en bägare med
vaniljglass."
Snubben som pratar via högtalarn:"Ok, kommer om några minuter."
Warrio:"Oboy alltså. Snart blir det krubb till oss!"
Wario-Ware-Man:"Jepp. Kan knappt vänta jag heller!"
Tillbaks till Wario-Bike Industries:
VARIO:"Ok. 20 minuter nu. Bara 10 minuter kvar."
Åter till de andra bröderna, igen:
Wario-Ware-Man:"Hm.. det verkar ta lite tid med beställningen. Vi väntar i några minuter så får vi se om
det blir av sen."
Warrio:"Ok."
De väntar i några minuter, men ingen beställning dyker upp. De fortsätter vänta, men även efter 45 minuter
dyker det ändå inte upp:
Wario-Ware-Man:"Nä nu börjar jag bli trött på det här. Nu har vi snart väntat i över EN timma på käket."
Warrio:"Tja, ska vi ta och åka iväg nu eller?"
Wario-Ware-Man:"Bra idé."
Snubben som pratar via högtalarn:"Ok, erat käk är klart nu. Ursäkta fördröjningen, en trästock kom just in
och beställde över hela alltet vi nyss gjort, så det blev till att göra iordning en ny laddning."
Wario-Ware-Man:"Ooh, tackar!"
Snubben som pratar via högtalarn:"Ett ögonblick bara så skickar jag över det till er."
Warrio:"Ok?..."
Efter några sekunder kommer beställningen upp ur högtalarn, och båda två blir oerhört snopna över det:
Warrio:"Vad fan..?"
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Wario-Ware-Man:"O fasiken, teknologin blir bara mer & mer avancerad ju längre tiden går. Nåja, tack så
mycket för beställningen!"
Snubben som pratar via högtalarn:"Inga problem. Kom gärna åter."
Wario-Ware-Man:"Alright, bara att hugga in nu medans vi kör."
Warrio:"Jag är då fankemig vrålhungrig alltså!"
Tillbaka till Wario-Bike Industries:
VARIO:"Men herrevitlök, HUR lång tid ska det ta egentligen?? Det har gått mer än 1 timme nu. Får gå till
den där Wario-Man och snacka lite."
Inne i Bike-reparationsrummet, där Wario-Man grejar med VARIO's cykel:
VARIO:"Ok Wario-Man. Jag skulle vilja snacka lite med dig nu; När tänker du bli klar med... min bike?!"
Wario-Man:"Äh lägg av, jag har allt arbetat på den. Blev klar med den på bara 20 minuter."
VARIO:"... Ok, det var snabbt jobbat."
Wario-Man:"Här e din nya motorcykel!"
VARIO:"Tja. Hade vart bra om du kunnat byta ut sadeln också, men det får väl duga. Ok bröder, nu
ska jag bannemig hinna ifatt er!" *Bruum, bruuum!* *Vrooom!*
Wario-Man:"Hoppas du har det roligt med din nya cykel!!"
VARIO är nu äntligen ute och åker igen, och hoppas kunna hitta sina bröder igen. Trots att den går en aning
långsammare än en vanlig motorcykel är VARIO rätt så nöjd ändå:
VARIO:"Hm.. inte direkt nån kraft i motorn om man säger så, men detta får gå så länge. Nu ska jag leta
upp mina bröder! ... vart de nu kan ha tagit vägen.."
Tillbaka till de andra bröderna igen, som åker omkring på vägarna:
Wario-Ware-Man:"*Raaap!* Var fan gott med lite käk!"
Warrio:"Precis. Undrar när vi hamnar borta vid Wario-Bike Industries igen."
Wario-Ware-Man:"Så småningom Warrio. Först måste jag gå på dass, men det verkar inte finnas nån härute."
Warrio:"Varför inte försöka borta vid affären där?"
Wario-Ware-Man:"Finns det en affär här ute mitt i ingenstans? Bra tänkt Warrio, de har säkert nåt dass
därinne. Vi åker dit!"
Bröderna åker bort mot affären som ligger ute "mitt i ingenstans" för att se efter om de har en toalett. Inne i affären:
Warrio:"Vad mycket prylar de har här inne!"
Wario-Ware-Man:"Kom ihåg att vi inte ska köpa något nu. Om du vill gå på toaletten så gör det nu med en
gång. Vänta inte för länge med det."
Warrio:"Nädå. Men kan jag få gå in och kika lite iallafall?"
Wario-Ware-Man:"Sure. Gör det."
Warrio:"Alright."
Wario-Ware-Man går in på dass medans Warrio går runt i butiken och kikar lite. Under tiden går vi tillbaka
till VARIO igen, och han verkar vara vid samma område de andra bröderna sist var och åkte:
VARIO:"Hm.. undrar vart jag hamnat någonstans nu... Aha, om jag följer skyltarna så kommer jag nog rätt!"
VARIO åker vidare. Han susar förbi snabbmatsresturangen de andra var på, svänger vänster flera kilometer
fram, och kommer till slut bort till affären som de andra bröderna nu är vid:
VARIO:"Men tjena, vad tusan gör en affär här mitt ute i ingenstans? Ok, dags att lägga på bromsen."
... VARIO:"Men vad f.. Det går inte att bromsa!!" *Krasch!!*
VARIO:"Aoow... Just typiskt. Kraschade rakt in i väggen vid sidan av entrén!... nåja, undrar vad de har för
gåttigheter i denna butik"
VARIO går in i butiken för att titta runt like. Tja, först tänkte han gå in i affären och köpa sig en flaska
saft, men sen kom han på att han behöver gå och...:
VARIO:"Pinka.. här verkar de ha en toalett iallafall." *Squueeek..*
VARIO:"Hoppsan. Ursäkta. Såg inte att det var... Men, Wario-Ware-Man??"
Wario-Ware-Man:"Men hallå VARIO!! Ett ögonblick bara. Ska pinka klart först, så kommer jag ut sen."
VARIO:"Ok."
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Sen efter Wario-Ware-Man pissat färdigt och gått ut ur toaletten:
VARIO:"Tjenare på dig broder! Ute på sightseeing märker jag?"
Wario-Ware-Man:"Tja. Vi kom egentligen hit för att gå på dass, men jag tänkte; varför inte gå in och
spana lite? Var fanken tog du vägen någonstans?"
VARIO:"Min bike var sönder i motorn, så jag fick ta trehjulingen för att försöka hinna ikapp er."
Wario-Ware-Man:"Amen varför ropade du inte på oss?"
VARIO:"Du, jag sa faktiskt till innan ni åkte iväg, men antagligen hörde ni mig inte."
Wario-Ware-Man:"Åh, ursäkta oss för det där isåfall, men vi trodde att du var med bakom oss."
VARIO:"Nåväl, inget att bry sig om nu."
Wario-Ware-Man:"Vill du med in och spana förresten? Vi kanske även hittar något som var och en vill ha."
VARIO:"Ok. Kommer."
Borta hos Warrio, där han går runt vid spelhyllan och tittar:
Warrio:"Hm.. mjaaee. Inget här verkar vara bra alls.. förutom ett där borta till höger. Det där ser lite
intressant ut! Hmm... Men tjena, det är ju det här som släpptes till 3DS för några månader sen!!!"
Wario-Ware-Man:"Tjena Warrio! Här och kollar lite vid spelhyllan?"
Warrio:"Men hallå, där har vi ju VARIO! Vart fasen har du varit egentligen? Vi har letat efter dig under
nästan hela åkturen. Förresten hittade jag ett spel som för bara 2 månader sen släpptes till 3DS!"
VARIO:"Jaha, vad är det då?"
Warrio:"Luigi's mansion 2!!"
Wario-Ware-Man:"Jaså? Ok, det kan vi köpa med oss hem!"
VARIO:"Jag hittade några chipspåsar också. Vill du ha en?"
Warrio:"Naa. Vi åt lite krubb förut, men jag kan nog klämma i mig en påse med chips också!"
Wario-Ware-Man:"Alright. Då betalar vi och åker bort till Wario-Bike Industries. Vi har Wario-Man som
väntar på oss."
Warrio & VARIO:"Ok, kommer."
Och så har Wariobröderna äntligen återförenats igen, och går nu bort till kassan och betalar. Sen bär det
av mot Wario-Bike Industries. Kommer våra bröder att vinna dagen, eller blir det tvärtom?:
Warrio:"Jahapp, då blir det till att åka tillbaka igen då."
Wario-Ware-Man:"Japp. Ska bli intressant att veta hur det hela har gått."
Warrio:"Öh, Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Men inte nu igen. VARIO e väl fortfarande bakom oss eller?"
Warrio:"Nej, det är inte det.. vi verkar ha fått soppatorsk!"
Wario-Ware-Man:"Åh, typiskt. Just när vi precis ska åka tillbaka så händer det här! Har vi nån reservdunk
i denna bike eller?"
Warrio:"Highly unlikely."
Wario-Ware-Man:"Jaha, då bär det väl av till närmsta bensinmack nu då. Finns det nån i närheten?"
VARIO:"Jaså. Ni grabbar har fått soppatorsk alltså. Tja, den som ligger närmast är bara 300 kilometer
härifrån enligt skylten."
Wario-Ware-Man:"Suck.. VARFÖR frågade jag ens? Ok Warrio, då får du putta på medans jag sitter på
biken. Vi har inte hela dan på oss."
Warrio:"Men, varför kan inte du putta på istället. Jag kommer inte orka ända fram till bensinmacken!"
Wario-Ware-Man:"Grr... Ja ja ja. Jag puttar väl på då."
Warrio:"Tackar."
Wario-Ware-Man puttar på medans Warrio sitter på biken och är lat. Efter någon timme har de äntligen
kommit fram till en bensinmack, och ska börja tanka:
Wario-Ware-Man:"Aah, äntligen framme. Dags & börja tanka."
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Wario-Ware-Man provar en av tankgrejerna, men den funkar inte. Sen provar han nästa, men inte funkar
den heller, och detta håller på tills han provat varenda grunka på hela macken:
Wario-Ware-Man:"Nä vad fan e detta för skitställe?! Ingen tankgrunka här verkar funka!!"
Warrio:"Öh, hördu. Jag har sett felet!"
Wario-Ware-Man:"Vaddå?"
Warrio:"Kontakten till tankgrunkorna verkar vara urdragen."
Wario-Ware-Man:"Suck... dessa places numera, allt för att spara ström. Ta och stoppa i den igen Warrio."
Warrio:"Har redan gjort."
Wario-Ware-Man:"Alright. Bara till att prova en av tankgrunkerna igen då."
Han provar en av grunkerna igen, och nu blir det full tank. However, det blir lite FÖÖR FULL blås i slangen...
på grund av en miss i maskineriet, vilket gör att biken sväller upp, så mycket att slangen tjongas ut ur tankhålet
och biken flyger iväg i full fart. Som tur är lyckas bröderna ta tag i biken innan den flög iväg utan dem, fast
det blir en rätt så snabb flygtur, upp i den höga luften dessutom:
VARIO:"Jahapp. Nu flyger vi helt plötsligt!!"
Warrio:"WAAAhooo!!"
Wario-Ware-Man"Detta var ju fankemig toppen eller. Inte nog med att vi fått soppatorsk och skulle börja
tanka, nu ska vi även flyga iväg i full karriär! Nåde mig om biken kommer hålla sen när vi väl kraschar ner nånstans.."
Warrio:"Äh, se det från den ljusa sidan; vi är åtminstone uppe i fart nu!"
Wario-Ware-Man:"Undrar om vi hinner tillbaka i tid."
Tjaee... det må vi se senare, men nu beger vi oss tillbaks till Wario-Bike Industries, och Wario-Man går runt
och väntar på Wariobrödernas återkomst. Han verkar även ha satt en tidsgräns för när de ska komma tillbaka.
Tidsgränsen är minst 3 timmar, och som läget är nu så har det gått över 2 timmar och en halv:
Wario-Man:"My garlic. När tänker de komma tillbaka? Det har gått över 2 timmar nu, och bara under 30
minuter kvar. Om de inte kommer tillbaka inom 30 minuter så blir det inget för de."
29 minuter senare:
Wario-Man:"Alright. 29 minuter har gått. Sista minuten kvar då.. Om de inte e här inom en minut, då är testet
avgjort som "FAIL"!
*Krasch!!!*
Wario-Man:"Vad i??! Lät som det kom utifrån. Får ta och gå ut och kolla."
Wario-Man går ut på baksidan av byggnaden och kollar, och till hans förhoppning ser han tre familjära
tjockisar som kraschat utanför:
Warrio:"Wow. Snacka om flygtur!"
Wario-Man:"Men tjena på er. Äntligen är ni här igen!"
Wario-Ware-Man:"Japp. Blev visserligen en flygtur uppe i luften i slutändan, men nu är vi tillbaks!"
VARIO:"Undrar hur det gick med biken bara."
Wario-Man:"Tja, som det verkar så blev det inga som helst skråmor, den står iallafall upp. Kanske en liten
smutsfläck, men annars är det ingen större fara."
Wario-Ware-Man:"Så.. blir det godkänt eller?"
Wario-Man:"Nej! ... ääh, skojar bara. Klart det gick galant."
Wario-Ware-Man:"Phew..."
Wario-Man:"Biken är nu eran, och alla kosingarna... vart fanken e dem nu igen, la jag inte de här nyss?"
Warrio:"Jodu, det var de allt."
VARIO:"Gissa en gång till om ni kan.. för jag ser nämligen datormiffot där borta!"
Wario-Man:"Va? Hördu din jädra Monitorjävel. Kom tillbaka med stålarna!!"
Monitorn:"Ah skit också, inte de där feta asen igen!"
Wario-Ware-Man:"Jaså, du e tillbaka igen va?"
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Monitorn:"Jepp. Jag tänke jag skulle sno stålarna här och satsa dem på betting och poker, för..."
Warrio:"För att vadå?"
Monitorn:"Käft.. för att jag behöver spela lite, än sen."
VARIO:"Men nu e det där VÅRA kosingar, så det så!"
Monitorn:"Jaså? Jag ser inte erat namn på dom här! Om ni ursäktar mig så ska jag ta och kila iväg nu. Ciao
på er dönickar!"
Wario-Ware-Man:"Hörru, kom tillbaka med dig!!"
Monitorn:"Försent. Nu smiter jag iväg med de här, hehe!"
*Bump*
Wario:"Hördu, se dig för va... Höh, Skitmonitorn?!!"
Monitorn:"Vafan... Fatsot!?"
Wario:"DU!! Sa jag inte till att dra eller??"
Monitorn:"Du, jag lever faktiskt ett eget liv också. Ta och dra med dig, jag tänker gå och spela på det lokala kasinot!"
Wario, grabbar tag i monitorjäveln:"Du går ingenstans, din maskinplåga! Om du ursäktar så ska jag ta och
lägga en fis rakt framför dig!"
Monitorn:"Äh, lägg av va, tror du verkligen att dina fisar kan rå på min nya robusta design!"
Wario:"Nä, men det ser vi väl då... HNNN!! HNNNNN!!!"
*BBRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLL!!!*
Wario:"Ha, vad säger du om den!"
Monitorn, helt söndersprängd:"Bzzt.. Grr.. jag.. kommer tillbaka... väänt*bzzt, sprak*aa bara."
Wario:"Försök tala om det där för din mor bara.. om du nu hade en, hö hö."
Warrio:"Phew.. tack för att den där tjockisen finns ibland."
Wario-Ware-Man:"Men hallå Wario, vad gör du här ute?? Skulle inte du gå ner på stan och handla?"
Wario:"Jodu, det har jag gjort. Men jag virrade bort mig och hamnade nån helt annanstans. Jag antar att denna här
är eran!"
Wario-Ware-Man:"Oh, tackar så mycket."
Wario-Man:"Ibland händer det värre saker här omkring alltså."
Wario-Ware-Man:"Jaja. Huvudsaken e att vi hann hit i tid."
Sen efter lite firande hos Wario-Man och deras anställda:
Wario-Man:"Ha det så kul med eran nya bike tjockisar!"
Wario-Ware-Man:"Detsamma. Är ni vid era bikar?"
Warrio:"Japp."
Wario:"Jepp."
VARIO:"Jag är på min trehjuling.. som faktiskt inte längre är nån trehjuling, hö hö."
Wario-Ware-Man:"Alright, då far vi väl hemåt nu då."
*Bruum, brruum!*
Senare, hemma hos Wariobröderna:
Wario-Ware-Man:""Hö hö, där ser man. Nu badar vi minsann i pengar!"
Warrio:"Och dessutom står de nu en sprillans ny Wario-Bike i garaget!"
VARIO:""Men vad har vi här på golvet igen?? Ännu mer papegojskit?!"
Wario-Ware-man:"Warrio. Rensade du inte i buren eller?? Gå och torka upp det där, annars lär det stinka
fy vitlök här sen!"
Warrio:"Det var då fan... jag va säker på att jag gjorde rent i buren innan vi åkte.. Men, var är min goja?
Och varför e burdörrn öppet?!"

Wario Show series2 ep18 sida11

VARIO:"Tja.. jag ser honom flyga här ute på baksidan."
Wario-Ware-Man:"Va f... så den har alltså lyckats smita ut när vi åkte bort förut. VARIO, ta och gå och
fånga in honom igen!!"
VARIO:"Alright!"
Wario-Ware-Man:"Suck... när vi väl kommit hem igen, så är det alltid något som inte stämmer sen."
Wario, kommer rusandes in i brödernas hem:"Grabbar, grabbar! Ni kommer inte ana vad jag lyckades skrapa
ihop på min trisslott nyss!!"
Wario-Ware-Man:"Triss sa du? Äh, spelar ingen roll vilken av de där fjuttlotterna man än köper, man vinner
ingenting på de ändå."
Wario:"Men det gjorde JAG!"
Wario-Ware-Man:"Jaha, vadå? En lyxresa till Abu Dhabi eller? ... ah, skojar bara lite."
Wario:"Näpp, inte det. Jag har vunnit en HEL guldtillverkningsfabrik för mig själv!!"
Wario-Ware-Man:"Ah, en guld... vadå sa du?!!"
Wario:"En Guldtillverkningsfabrik! Och ingen annan än jag har tillträde dit! Detta måste vara min lyckligaste
dag ever!!"
Wario-Ware-Man:"Men... man vinner väl aldrig sånt på triss heller!??"
Wario:"Jag gjorde det iallafall. Wahoo, här kommer jag min kära guldfabrik!!"
Wario-Ware-Man:"Hördu vänta, var fick du din lott någonstans? ... Sablar, får väl fan gå ner till stan och
köpa mig en hög trisslotter då!"
Warrio:"Jahapp, nu blir han sån åter igen.."
VARIO:"Wario-Ware-Man, jag har fångat in gojan igen... vart fan e han?"
Warrio:"Han gick ner till stan för att köpa lotter. Han hoppas kunna vinna sin egen guldtillverkningsfabrik om
han lyckas skrapa ihop tre likadana Warionäsor."
VARIO:"Jahapp... förresten, här är din papegoja."
Warrio:"Tack."
VARIO:"Ska vi ta ett parti med Brawl tycker du?"
Warrio:"Jepp. Han den där Wario-Ware-Man verkar inte komma tillbaka hem igen på några timmar så vi
kan allt pusta ut lite."
VARIO:"Alright. Kommer alldeles strax."
Hm.. ja, och så slutar ännu en dag för våra kära tjockisar, med en binge kosingar, och även en sprillans ny
Wario-Bike. Wario-Ware-Man däremot har börjat få dille på och köpa trisslotter, eftersom han tänker
vinna en egen guldtillverkningsfabrik. Om det där kommer lyckas eller inte får vi nog överhuvudtaget inte
reda på.. för episoden håller precis på att sluta nu. Nåväl, ha en fisigt stinkande sommar kära läsare, och
se fram emot episod 8 av denna säsongens Wario-Show. Vem vet vad fanken som kommer att ske då..
SLUT~THE END...
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